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O Abrigo Municipal de 
Animais e a Associação 
Centopeia realizaram, no 
sábado (8), mais uma Fei-
ra de Adoção de Animais, 
desta vez, no Largo do 
Quartel. Na oportunidade, 
mais cães e gatos tiveram 
a chance de ser adotados 
por famílias que lhes da-
rão carinho e os cuidados 
necessários. A família de 
Éder Araújo, Camila e Eli-
sa adotou um filhotinho da 
cor preta. Eles já têm um 

pinscher e decidiram ter 
mais um, porque acredi-
tam que é importante ter 
cachorro em casa onde se 
tem crianças e jovens. Foi 
a menina quem escolheu o 
cachorrinho. “Adotar um 
cão é mais humano do que 
comprar”, afirmou Éder. 
Anteriormente, a família 
já havia adotado dois cães 
para presentear os sobri-
nhos que moram no Rio de 
Janeiro. Outra pessoa que 
adotou um animalzinho foi 

Franciele Monteiro. Ela já 
teve dois cães, que mor-
reram, e agora decidiu ter 
cachorro novamente, então 
foi adotar. Sua escolhida 
foi uma cadelinha, que ela 
deu o nome de Lola. “É 
melhor adotar do que com-
prar. Eles ficam olhando 
com aquele olhar de ‘me 
leva, por favor’”, disse. A 
próxima doação de animais 
será realizada neste sábado 
(15), a partir das 9 horas, 
na Estação ArteDuvale.

Pindamonhangaba: Mais cães 
e gatos são adotados em feira

Paraibuna: comemora
347 anos de história

Paraibuna comemora seus 
347 anos com uma fes-
ta, que acontecerá entre 
os dias 07 e 16 de junho.  
A Prefeitura de Paraibu-
na organizou uma série de 
eventos, que movimentarão 
a cidade, em parceria com 

a Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
e  o Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR.  
Os pontos altos da festa 
ocorrerão nos dias 12,13 
e 16 de junho, quando 
acontece o show da du-

pla sertaneja Teodoro 
e Sampaio (no dia 12),  
atividades esportivas e 
culturais (no dia 13) e os 
festejos religiosos do pa-
droeiro da cidade, San-
to Antônio, (no dia 16).  
Confira a Programação:

Palco Cultura (Praça Matriz)

Dia 07/06/2013: 
18hs –  Abertura Feitur.
Abertura Exposição Fotos “70 Festas”.
Lançamento do livro Memórias de José Déia”
20h30m – Amigos da Cantoria (Seresteiros de 
Paraibuna)

 Dia 08/06/2013
15hs – Nandilon & Guilherme
20h30m – Pioneiro & Milton Mauro
 
Dia 09/06/2013
15hs – Os Caipiras
20h30m – Duetada de Viola
 
Dia 10/06/2013
20h30m – Dênis & Douglas
 
Dia 11/06/2013
20h30 – Na Bossa
 
Dia 12/06/2013
20h30m – Bem Brasil
21h30m – Retreta com a Corporação Musical 
São Benedito
 
Dia 13/06/2013
20h30m – Grupo Chão Caipira
21h30m – Beto Jaguary (Kaipira Antenado)
 

Dia 14/06/2013
20h30m – Banda Oaska
21h30m – Eduardo Rennó e Banda Fuá
 
Dia 15/06/2013
10hs – Apresentação Oficina de Práticas Corpo-
rais Chinesas
16hs – Palmeiral, Dedé Mesquita e Genilson
21h30 – Tuia Lencioni (Jardim Invisível)
 
Dia 16/06/2013
12hs – Roda de Cantoria – Zé Ernesto e Amigos
15hs – Apresentação Oficina Danças Populares
16hs – Nilton Blau e Kardec  Gonzaga ( Fole e 
Viola)
 
Palco da Festa (Largo do Mercado)
Dia 08/06/2013
20h30m – Márcio de Oliveira e Leonardo Ferra-
cioli
21h30m – Beto Quadros (Músicas do Brasil)
 
Dia 09/06/2013
12hs – Apresentação  Oficina de Balé
14hs – San Petter
15hs – Os Nosthalgicos
16hs – D’água Preta
17hs – Clube dos Canalhas
 
Dia 10/06/2013
20h30m – Grupo Chão Caipira
21h30m – Phil Cérebro Enlatado & Os Decibéis

Festa de 
Santo Antônio 2013 

anuncia 
programação de shows 

para mês de junho

Para o início do mês de 
junho, a Prefeitura muni-
cipal, em parceria com a 
Paróquia de Santo Antô-
nio, organizou uma pro-
gramação que promete 
animar ainda mais o in-
verno nas montanhas. 
Considerada como a maior 
festa religiosa de nos-
so município, e uma das 
maiores festas religiosas 
da região, a Festa de San-
to Antônio encontra-se em 
sua 153ª edição, comemo-
rando assim o aniversário 
de 152 anos do municí-
pio de Santo Antônio do 
Pinhal. Para celebrar em 

grande estilo essa data tão 
especial, a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secreta-
ria Municipal de Turismo,  
organizou uma agenda 
com shows que aconte-
cerão para movimentar o 
povo pinhalense e espan-
tar o frio do início do in-
verno na Serra. Como nos 
últimos anos, a Festa pro-
mete atrair grande número 
de visitantes de cidades 
vizinhas, que procuram 
Santo Antônio do Pinhal 
para curtir com suas fa-
mílias o clima agradável 
e seguro que nossa queri-
da Estância oferece à to-

dos. Além dos shows, ou-
tra interessante atração da 
data será o Desfile Cívico 
de Aniversário da cidade,  
que este ano promete ho-
menagear os 153 anos de 
história do município re-
contada por alunos das 
escolas municipais em 
diferentes passagens na 
avenida do desfile. Para 
engrandecer ainda mais 
o evento, outro destaque 
do desfile ficará por con-
ta das tropas e veículos 
do Exército Brasileiro, 
além da apresentação do 
Canil da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

CONVITE A POPULAÇÃO TRE-
MEMBEENSE PARA  

5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL  
DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal 
de Assistência Social e 
a Secretaria de Ação So-
cial convida a população 
tremembeense para a 5ª 
Conferência Municipal 
de Assistência Social da 
Estância Turística de Tre-

membé com o tema: “A 
gestão e o financiamento 
na efetivação do SUAS“. 
A participação de todos é 
essencial para juntos cons-
truirmos uma cidade cada 
vez melhor. Data: 21 de 
junho de 2013. Horário: 

08h00. Local: Salão da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus. Praça Padre Luiz 
Balmes, S/N Centro Tre-
membé/SP. Inscrições pelo  
telefone (12) 3674-3660 
ou no e-mail: social.sau-
de@tremembe.sp.gov.br.

Seminário trará orientações 
sobre empreendedorismo, 
marketing e finanças a em-
presários do setor de serviços.  
O Sebrae-SP promove en-
tre os dias 19 e 21 de ju-
nho no Ciesp Taubaté o 
seminário Aprender a Em-
preender, que tem como 
público-alvo os empresá-
rios do setor de serviços.  
O curso é voltado a inte-

ressados em iniciar um 
negócio que queiram  
adquirir noções básicas 
de como gerir um em-
preendimento e aos pro-
prietários de pequenos 
negócios que almejam 
capacitação em empreen-
dedorismo e que precisam 
repensar sua empresa.  
Nos três dias do seminá-
rio gratuito os participan-

tes vão passar por 24 ho-
ras de atividades focadas 
no empreendedorismo,  
a d m i n i s t r a ç ã o ,  
marketing e finanças.  
As vagas são limitadas e os 
interessados devem fazer 
as inscrições por telefone.  
Inscrições pelo telefone 
0800 570 0800 e mais 
informações pelo  
(12) 3621-5223.

Sebrae-SP realiza 
seminário Aprender a 

Empreender em 
Taubaté

Os municípios da região 
do Vale do Paraíba estão 
nesta semana com 653 
oportunidades de trabalho 
no programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego. A 
agência pública e gratuita 
é coordenada pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho em par-

ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. As 
vagas são para as áreas de 
serviços, comércio, cons-
trução civil, entre outras. 
Os destaques são 34 vagas 
para vigilante em diversos 
municípios, 18 para gar-
çom em Campos do Jor-
dão e 20 para atendente 

de balcão em Aparecida. 
Para se cadastrar, o traba-
lhador deve criar login e 
senha no site do programa 
Emprega São Paulo. Outra 
possibilidade é ir pesso-
almente a um PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador) com RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e PIS.

Vale do Paraíba tem 
mais de 650 vagas no 
Emprega São Paulo

O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste 
sábado, 15 de junho de 
2013, a partir das 9h30, 
a 13ª Feira de Adoção de 
Cães Adultos e Filhotes na 
cidade. Cerca de 15 ani-
mais estarão disponíveis 
para adoção no local, sen-
do pelo menos 10  filhotes 
de até um ano de vida e 05 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale. 
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados. A 
veterinária do COA, Caro-
lina Signorini, garante que 
a Adoção de um animalzi-

nho é uma ótima oportuni-
dade para as famílias en-
contrarem novos amigos. 
Essa é uma grande chance 
para se encontrar não ape-
nas um cachorrinho, mas 
um amigo de verdade, um 
companheiro, que fará par-
te do cotidiano familiar 
por muitos anos, receben-
do amor, carinho e toda 
dedicação que um animal 
necessita ter, a veterinária 
destaca também que é pre-
ciso ter responsabilidades 
para com os animais ado-
tados, como a vacinação 
em dia e uma alimentação 
adequada e passeios fre-
qüentes são deveres assu-
midos pelos novos donos 
no ato da adoção e que 
devem ser cumpridos para 
proporcionar uma vida 

longa, saudável e feliz ao 
animal.Os interessados em 
adotar precisarão estar mu-
nidos de uma cópia do RG, 
CPF e comprovante de 
residência. O C.O.A. tam-
bém está aberto a visitas, 
de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 16h30 na Ave-
nida Audrá, 652, Centro.  
Durante a semana, quem 
se interessar pela ado-
ção de animais pode vi-
sitar o canil e escolher 
um cão para adotá-lo,  
pois contamos com apro-
ximadamente 150 ani-
mais que estão pron-
tos para receber um lar,  
todos os animais 
já estão castrados.  
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

ADOTE UM AMIGO: 
COA PROMOVE 13ª 

FEIRA DE ADOÇÃO DE 
CÃES ADULTOS E  

FILHOTES EM  
TREMEMBÉ

A Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí e o 
SESC de Taubaté con-
vidam a todos para o 
teatro “A Bailarina e o 
Palhaço”, com a Cia 
Suno de Arte. DATA: 14 
de Junho (nesta sexta-
feira). LOCAL: Praça 

Padre Pedro – Centro. 
HORÁRIO: 16h . Sobre 
a peça teatral: Inspira-
do nas tantas histórias 
de amores sublimes e 
desvairadas paixões,  
o espetáculo traz o sin-
gelo e clássico amor 
entre o Palhaço e a 

Bailarina, representa-
do através de um belo 
adágio acrobático. 
Dois artistas em cena,  
desenvolvem uma co-
média romântica divi-
dida em três pequenos 
atos narrados por um 
espectador.

São Bento do Sapucaí  
recebe teatro nesta sexta-feira

No dia 17 de junho, às 14h, 
acontece a palestra “Seja 
Empreendedor”, no audi-
tório da Secretaria de Edu-
cação. A Palestra é uma 
inciativa do Fundo Social 
de Solidariedade e será mi-
nistrada por técnico do SE-
BRAE. A primeira dama e 
presidente do Fundo, Ju-

liana Cintra, explica que o 
objetivo da palestra é co-
meçar a criar em Campos 
do Jordão uma cultura em-
preendedora, motivando as 
pessoas a montar os seus 
negócios e incentivando 
a autonomia.  A palestra 
é gratuita e será a primei-
ra de uma série. As vagas 

são limitadas e as inscri-
ções podem ser feitas na 
Loja do Fundo Social de 
Solidariedade, no Merca-
do Municipal; no Sebrae, 
localizado na Avenida Ja-
nuário Miráglia, 1330; 
 na Secretaria de Desen-
volvimento Social, na rua 
Rafael Sampaio s/n.

Campos do Jordão:  
PALESTRA GRATUÍTA 
VISA INCENTIVAR O 
EMPREENDORISMO

As obras na rua Bicudo 
Leme, região central da ci-
dade, estão em fase de fi-
nalização. O local recebeu 
obras de drenagem, por 
meio da conclusão de uma 
galeria e execução de sar-
jetões, além do nivelamen-
to de guias e sarjetas. As 
calçadas também estão re-
cebendo melhorias na ilu-
minação, por meio da ins-
talação de novos pontos de 

luz, melhorando a seguran-
ça dos pedestres e lojistas. 
Nos últimos sábado (8) e 
segunda-feira (10), trechos 
da Bicudo Leme estiveram 
interditados para a realiza-
ção do recapeamento do 
asfalto. O próximo passo 
será a sinalização horizon-
tal, com a pintura do solo, 
e vertical, com a instala-
ção de placas de trânsito. 
Nesses casos, de acordo 

com informações da Se-
cretaria de Obras, não ha-
verá mais necessidade de 
interdição total dos tre-
chos. Atualmente, a equipe 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura está finalizan-
do a parte das calçadas,  
no lado direito,  
próximo ao Bata-
lhão Borba Gato.  
O lado esquerdo da via será 
alargado, futuramente.

Pindamonhangaba: 
Novo asfalto garante 

segurança para pedes-
tres e motoristas
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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Curiosidades
Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e 
a maioria das nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.
Chá verde ajuda a perder peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá 
preto acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.
Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que 
acontece é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam 
e inibem a sua absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do 
que a carnívora.
Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal cha-
mamos o Papai Noel de Pai Noel.
O trenó do Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas. Os nomes das 
renas, em inglês, são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid. Já dissemos 
que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.
Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus 
nasceu em Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de 
sua vida, desde quando voltou do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 
anos de idade.

Humor
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Ge-
rais, quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção campadi vagabundi! Chega di moleza! Queru tudumundi vassôra nas mão 
limpanesse chiquêro qui ocês mora. Queru tudinho bem limpim módiqui aminhã 
nóis vai recebê ministrus e comitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Téquinfim prendêro os fias das mães!
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Me mata uma curiosidade minha! É verdade que essa tal lei da gravidade é 
qui dêxa as pessoa em pé no chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.

E o caipira, coçando a cabeça:
- Agora mi ixplica uma coisa: Com é que tudu mundu fazia antes dessa tal lei ser 
aprovada?
O pai dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas.

No mesmo instante o caseiro vira pro bicho e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá tá cheio de pulgas.

O ex-presidente (Lula) conversa com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu tô ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro... 
- Calma, meu bem! Dizem que essa gripo só da Ásia.
- Tá vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer.
Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com as dos outros. Você não tem ideia de como foram 
talhados.
6 – Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência. Porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom e ser ingênuo. E 
é muito importante que essa diferença seja estabelecidas. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.

Miscelânea

Pensamentos
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
A justiça de quem odeia é a raiva dos fariseus.
A justiça é a verdade em ação. 
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo acontecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve ser fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 
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Prefeitura Municipal de  
São Bento do Sapucaí

Aconteceu quarta-feira 
(12) o projeto UNITAU 
NA PRAÇA, aqui na cida-
de de Redenção da Serra. 
Projeto esse em parceria 
da Universidade de Tauba-
té e Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra. O 
projeto promove ações nas 
áreas de lazer e cultura, 
além de assistência médica 
e educacional. Foi ofereci-
do assistência na área da 
saúde, com prevenção na 
saúde bucal (Odontomó-
vel), medição e avaliação 
da pressão arterial e verifi-
cação da glicemia capilar, 
avaliação física e nutri-
cional, além de atividades 
voltadas para o incentivo 
ao combate à dengue e a 
presença do “Hospital do 
Ursinho”, que congrega 
saúde e educação. Os alu-
nos da EMEIEF Edna Re-
gina marcaram presença 
no evento, a curiosidade 
tomou conta da garotada 
que não sentiram vergonha 
em questionar, aprender e 

participar. As tendas que 
mais chamaram a aten-
ção da criançada foi a da 
Física e a do Hospital do 
Ursinho, até o Prefeito da 
cidade recebeu um atendi-
mento totalmente gratuito, 
de uma aluna da Escola 
Fundamental do Municí-
pio de seis anos de idade, 
futura médica de Reden-
ção da Serra. Em meio 
ao evento, o Redencense 
Renan Fabrício, animou a 
manhã cantando os suces-
sos do sertanejo universi-
tário. A Escola Estadual 
Coronel Queiróz também 
participou do projeto, os 
alunos do Ensino Médio 
puderam conversar com 
os universitários que esta-
vam trabalhando no even-
to, tirando suas dúvidas à 
respeito de qual curso su-
perior estudar quando ter-
minar o colégio. Além de 
conhecer mais de 12 áreas 
para atuarem no futuro. 
Os moradores do Muni-
cípio aproveitaram tam-

bém para medir a pressão 
e fazer o teste de diabetes, 
além de poder fazer uma 
avaliação física totalmente 
gratuita. Aproximadamen-
te quatrocentas pessoas 
participaram do evento. 
“Trazer o Projeto Unitau 
na Praça para a nossa po-
pulação foi gratificante, 
a participação dos alunos 
tanto da Escola Municipal 
quanto a da Estadual cau-
sou grande impacto nos 
responsáveis pelo evento, 
é bom dizer ao povo Re-
dencense que a participa-
ção deles foi de grande 
importância para o desen-
volvimento do projeto.”  
Disse o Prefeito, que 
também aproveitou 
para medir pressão e fa-
zer o teste de diabetes. 
 O Projeto Redenção da 
Memória que contará de 
forma detalhada a história 
do Município aproveitou 
o evento para conversar e 
realizar uma pesquisa com 
os moradores da cidade.

Redenção da Serra  
recebe Unitau na Praça

Chegou nesta terça-fei-
ra(11) 14 quadros da Via 
Sacra da Antiga Igreja de 
Redenção da Serra, os qua-
dros restaurados perten-
cem a coleção doada pelo 
Sr. Olegário Ortiz e Famí-
lia em 1907. São gravuras 
do final do século XIX, fei-
tos com técnicas que utiliza 
pedras para impressão das 
gravuras no continente eu-
ropeu. Eles estavam esque-
cidos nos fundos da Igreja 
Matriz segundo a Secreta-
ria de Cultura do Municí-
pio, “Em uma das minhas 
visitas a Igreja Matriz, na 
Antiga Cidade, encontrei 
os 14 quadros da Via Sacra 
nos fundos da Igreja, fiquei 
triste em ver tudo aquilo 
jogado, trouxe para minha 
sala na Prefeitura, até o 
dia em que conversei com 

a Sr.ª Fátima Ortiz e con-
seguimos uma equipe para 
restauração.” Alega Rita de 
Cássia. O Prefeito da cida-
de está buscando caminhos 
rápidos para conseguir o 
quanto antes a concessão 
do Prédio, o tempo é cruel, 
e não deixa de mostrar o 
seu poder, isso se reflete 
não só por fora da Igreja, 
mas também no seu inte-
rior. “Hoje recebi a notícia 
dos quadros no meu gabi-
nete, fiquei imensamente 
feliz em ver uma pequena 
parte da igreja, restaura-
da, viva, pronta para mais 
um século. E é isso que 
quero buscar, junto com 
a Câmara e a população 
Redencense, todos juntos, 
tenho certeza que conse-
guiremos está vitória para 
nosso Município” disse o 

Prefeito. Será realizado 
também a limpeza do in-
terior da Igreja Matriz, e 
a conclusão do muro que 
fica entre a rua e a Igreja 
faltando apenas colocar o 
alambrado para dar mais 
segurança aos moradores 
e visitantes. “vamos fa-
zer o que estiver ao nosso 
alcance, e dentro da lei,  
para ajudar na manu-
tenção e preservação 
do nosso patrimônio”. 
 É um processo de-
morado e complicado, 
 porém ali nesses prédios, 
nessa única rua que restou, 
estão lembranças de um 
povo que lutou até o final,  
que resistiu a tran-
sição da cidade,  
e que mantém a fé e espe-
rança para uma nova con-
quista.

Redenção da Serra: 
História viva e  

Restaurada

A Polícia Militar prendeu 
um homem em flagrante 
por agressão na quarta-fei-
ra (12) no bairro Arareta-
ma, em Pindamonhanga-
ba. Uma equipe da polícia 

realizava patrulhamento 
pelo bairro quando foi avi-
sada sobre a ocorrência. 
Chegando ao local conse-
guiu prender em flagrante 
o homem que agredia a ex

-esposa. O homem foi pre-
so e autuado na Lei Maria 
da Penha. Ele foi encami-
nhado ao Distrito Policial e 
permanece à disposição da 
justiça.

Homem é preso por 
violência doméstica em 

Pindamonhangaba
São Luiz do Paraitinga 
sempre ‘exportou’ sua 
cultura e agora está abrin-
do as portas para a arte de 
Caçapava. Neste próximo 
domingo (16), dentro da 
programação do Arraiá do 
Chi Pul Pul, quem esta-
rá na cidade imperial é a 
Quadrilha de Bonecões do 
GAMT (Grupo de Asses-
soria  e Mobilização de Ta-
lentos) que promete abri-
lhantar os festejos juninos. 
Criada em 2010 com o ob-

jetivo de chamar a atenção 
do público para a impor-
tância de preservar a tradi-
ção cultural das quadrilhas 
juninas, a Quadrilha de 
Bonecões caçapavense se 
firma como grande atração 
nos festejos típicos desta 
época. São 12 bonecões no 
grupo que reúne elementos 
de teatro, dança e música 
para compor seu espetá-
culo. A quadrilha, de for-
mato convencional, conta 
com todos os personagens 

como padre, noiva e noivo. 
O espetáculo já foi apre-
sentado em eventos como 
a Festa São João de Ca-
çapava, Arraiá Caiçara, 
 em São Sebastião;  
Revelando São Paulo, em 
São José dos Campos, e 
o Revelando São Paulo, 
na Capital. No domingo, 
além da apresentação da 
quadrilha de bonecões ha-
verá também a final do 17º 
Festival de Música Junina 
de São Luíz.

Quadrilha de Bonecões de 
Caçapava se  

apresenta em São Luíz do 
Paraitinga


